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Axolot Solutions är ett svenskt teknikföretag som 
arbetar med industriell vattenrening. Bolaget 
erbjuder en egenutvecklad patenterad lösning inom 
elektrokoagulation och flotation. Denna bygger 
vidare på en väl beprövad grundteknologi. Axolots 
vattenreningskoncept är kostnadseffektivt och 
möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en 
minskad miljöbelastning. Axolots vision är att 

utvecklas till ett företag som blir en naturlig och 
föredragen partner för industriella spelare som 
önskar utveckla befintliga eller nya vattenrenings-
projekt, där vatten utgör en viktig insatsvara.  
Just vatten är direkt eller indirekt en gemensam 
nämnare i de 17 globala mål för en hållbar 
utveckling som Förenta Nationernas General-
församling antog 2015.
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Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 607 276 776 276 1 451

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 861 277 1 097 579 1 802

Rörelseresultat före avskrivningar -6 768 -3 651 -11 606 -6 623 -15 956

Rörelseresultat -7 604 -4 197 -13 273 -7 620 -18 238

Nettoresultat -7 604 -4 142 -13 273 -7 565 -18 186

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,29 -2,20 -0,50 -4,02 -0,69

Kassaflöde före finansiering -7 787 -6 365 -14 454 -9 146 -20 825

Likvida medel vid periodens slut 34 410 36 026 34 410 36 026 48 864

Eget kapital vid periodens slut 49 202 48 614 49 202 48 614 62 478

Antal anställda vid periodens slut 9 5 9 5 6

INLEDANDE AFFÄRER MED 
BETYDELSEFULLA AKTÖRER

Andra kvartalet 2019 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 607 tkr (276 tkr för 

motsvarande kvartal 2018)

• Övriga intäkter i form av bidrag från myndighet i Finland 
uppgick till 107 tkr (0)

• Rörelseresultatet blev -7 604 tkr (-4 197), inklusive 
avgångsvederlag -1 030 tkr

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-2,20)

• Leverans och uppstart av nyligen färdigställda mobila 
pilotanläggningar till betydelsefulla aktörer inom 
fiskodling, sanering, jordbruk och skogsindustrin 

• Styrelsen utsåg Marie Landfors till ny VD för Axolot 
Solutions, i samband med att bolaget nu går in i en mer 
intensiv kommersiell fas

Väsentliga händelser under andra kvartalet
• Årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för 

styrelsen samt om riktad emission av teckningsoptioner, 
i enlighet med styrelsens förslag inför årsstämman

• Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur® 
anläggning till en livsmedelsproducent i västra Finland

• Axolot Solutions utser Marie Landfors till ny VD

• Axolot Solutions erhåller order från Fortum för långtids- 
utvärdering av AxoPur® vid sanering av förorenade 
jordmassor

• Axolot Solutions installerar anläggning för vattenrening 
och inleder samarbete med KCL i Finland

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
• Ledning och anställda inom Axolot Solutions koncernen 

har under juli månad tecknat totalt 722 925 optioner i det 
incitamentsprogram som årsstämman beslutade om i 
maj 2019.

* Räknat på antal aktier vid periodens slut
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Verksamheten under första halvåret 2019 har präglats av en konsolidering efter 
börsintroduktionen hösten 2018. Vi har jobbat vidare med teknikutveckling, 
anställt ytterligare medarbetare för att kunna ta oss an kundutmaningar på ett 
bättre sätt samt - viktigast av allt - aktivt arbetat mot potentiella kunder där vi 
bland annat tagit ett nytt spännande kundprojekt i Danmark, vilket beskrivs 
nedan i mer detalj.

Förberedelser för kommersiellt fokus i höst
För att nå den kommersiella expansion som krävs för framgång så måste 
Axolot Solutions fortsatt bevisa funktionalitet och prestanda av vår teknologi 
och kunskap. Det kräver att vi framgångsrikt genomför ett antal 
referenskörningar ute hos kunder. Om det är något jag lärt mig under min 
karriär så är det att det i vår bransch tar tid att sälja in nya tekniska koncept och 
skapa affärer. Vi måste ha en så robust teknik och utrustning som möjligt, ett 
lättköpt och välpaketerat erbjudande samt en stor dos uthållighet. Mycket 
arbete återstår innan vi är ett naturligt och föredraget val av partner för våra 
kunder, men vi är på god väg att nå ett efterlängtat kommersiellt genombrott.

Under våren har vi, parallellt med kundrelaterade aktiviteter och körningar, 
fortsatt vår teknikutveckling. Vi har beslutat oss för att låsa nuvarande 
teknikkoncept och paketera detta, dvs specificera och dokumentera en 
pilotanläggning med vår reaktor AxoPur® som huvudkomponent, samt 
konstruera klart en kommersiell standardanläggning under arbetsnamnet 
AxoBox™, vår första automatiserade helhetslösning för industriell vattenrening. 
Detta arbete ska vara klart i början på hösten. Teknikutvecklingen ska 
naturligtvis fortgå framöver, och med en stabil teknisk bas kommer vi 
successivt att kunna utveckla och anpassa vår teknik för att möta kundernas 
behov.

Under våren har vi, som rapporterats tidigare, anställt flera nya medarbetare 
både i Finland och i Sverige. Dessa personer har nu varit ute i verksamheten i 
några månader och börjar komma in i arbetet med att ge support och stöd till 
våra kunder vid framförallt provkörningar, men även inom utvecklingsarbete på 
hemmaplan. Jag vill se ett fortsatt erfarenhetsutbyte mellan Finland och 
Sverige, där vi kan vara flexibla och låna personal över team- och 
landsgränserna.

Med teknik och medarbetare på plats, så kommer höstens fokus naturligt att 
vara det kommersiella arbetet med att identifiera och etablera relationer med 
nya kunder. I våras initierades en rekrytering av en säljchef. Efter VD-bytet så 
beslutade vi att avbryta den processen då jag själv har för avsikt att vara 
mycket engagerad i det kommersiella arbetet. Vi har nu initierat en ny process 
för att hitta en teknisk säljare med erfarenhet från försäljning av tekniska 
system. Dessutom ska vi se över och utarbeta nya kommersiella ramavtal som 
tydligare reflekterar parternas gemensamma behov och mål. Vi kommer också 
att implementera ett nytt CRM-system för att kunna strukturera vårt kundarbete 
ytterligare.

VD HAR ORDET

 
Marie Landfors, VD och koncernchef
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VD HAR ORDET

 
Tekniska rådet maj 2019

Vårt kundarbete under våren
Det kommersiella arbetet har fortsatt oförtrutet under våren där vi aktivt besökt, 
eller fått besök av ett stort antal befintliga och potentiella kunder. Genom 
diskussioner med dessa så har vi markant ökat vår förståelse för vilka kunder 
som faktiskt är våra idealkunder. Vi kan konstatera att vi i nuläget rent tekniskt 
är särskilt bra på att hantera oljeemulsioner, eliminera fosfor, tungmetaller, stora 
organiska substanser och suspenderat material. Vårt kommersiella fokus blir 
därför riktat mot att identifiera och bearbeta kunder där vårt erbjudande kan 
lösa kundernas problem.

Tidigare under våren så har vi via pressreleaser rapporterat om samarbeten 
med två nya kunder i Danmark och Finland som nu har inletts. Jag vill lyfta fram 
betydelsen av bägge dessa projekt.

Med KCL i Otaniemi i Finland, finska skogsindustriernas branschforsknings-
institut, har Axolot ingått en avsiktsförklaring med målsättning att gemensamt 
vidareutveckla Axolots koncept för hållbar och kostnadseffektiv recirkulation av 
industriella vatten. Den första uppgiften var att rena en batch processvatten, 
framgångsrikt slutfört i juli i år. Nästa steg är att kontinuerligt rena KCLs 
bestrykningsvatten. Detta samarbete öppnar upp kontakter med många fler 
aktörer inom framförallt massa- och pappersindustrin i Finland.

I Danmark har ett annat spännande projekt inletts där AxoPur® ska användas 
för rening av Fortum Waste Solutions tvättvatten, i kombination med Fortums 
egen s.k. MOPS-teknik för lakning av förorenade jordmassor. Det genererade 
tvättvattnet kan efter behandling med vår teknik återanvändas, med andra ord 
ett optimalt tillvaratagande av resurser. Vi har precis installerat vår anläggning 
på plats i Danmark, genomgått en säkerhetsutbildning, och testkörningar inleds 
efter sommaren.

Marknadsföring och kommunikation
Rapporteringen i media om en snabbt ökande vattenbrist och behoven av 
vattenresurshållning är en tydlig indikator på att medvetenheten om 
utmaningarna runt vattenfrågor ökar, inte minst för industrin som är vår 
fokusmarknad. Axolot Solutions har under 2019 påbörjat en satsning på 
selektiv marknadsföring och extern kommunikation i syfte att skapa en ökad 
kännedom om vårt företag och vår teknik. Detta har under våren resulterat i att 
vi har medverkat i Almedalsveckan i Visby, samt via olika mediakanaler fått 
publicerat ett antal olika artiklar där vi fått ge vår syn på hållbarhet och 
kostnadseffektivitet med avseende på vattenrening. Under Almedalsveckan 
deltog vi dels i Handelskammaren Syds paneldebatt om vattenbrist i industrin 
respektive om företagens arbete med FNs 2030 Agenda, och dels i Swecos 
paneldebatt om hur vi säkrar vattentillgången i Sverige om 50 år. Viktiga 
diskussioner som röner stort intresse från industri och samhälle trots att 
industrins vattenhantering ofta är en sidorörelse och ett nödvändigt element i 
produktionen, och inte rör den huvudsakliga verksamheten. Vi har också strax 
före sommaren medverkat i DNs Innovationsbilaga med en artikel om 
vattenrening.



5 Axolot Solutions Delårsrapport 2, 2019

VD HAR ORDET

Teknikutveckling
Förutom att vi ska paketera de tekniska erbjudanden vi nu har i form av 
kommersiella systemlösningar, så fortsätter vi med intressanta 
utvecklingsprojekt. Ett pågående forskningsprojekt är det om potentiell nytta 
med utfällt sulfat, vilket skulle vara ett viktigt steg mot att göra Axolots process 
för sulfatrening mer ekonomiskt intressant. Projektet leds av Chalmers och har 
förutom Axolot Solutions också Thomas Concrete Group som projektpartner. 

Under våren har också olika mindre organiska typsubstansers koagulations-
förmåga i en elektrokoagulationsuppställning studerats, i form av ett 
examensarbete tillsammans med Karlstads Universitet. Studier har också 
gjorts för att undersöka eventuell påverkan av järn(II)jon på COD-mätningar, 
med negativt resultat, vilket är en viktig kunskap för utvärdering av försök. 

Försök med rening av rejektvatten från filter för rening av fekalievatten från 
kassodling av fisk kommer att genomföras i början av hösten som ett första 
steg inför en större studie tillsammans med SLU våren 2020. Detta senare steg 
förutsätter ett positivt utfall i en utlysning i början av 2020. Ett par-tre 
projektansökningar till olika forskningsfinansiärer planeras också närmaste 
tiden.

Redo för hösten
Med utökade lokaler, kunniga och nyfikna medarbetare, kommersiella nycklar i 
form av ny teknisk säljare och uppdaterade avtal, några nya kunder, ett stort 
antal potentiella kunder och en stor dos tålamod, så är jag övertygad om att vi 
kommer att få utdelning i form av positiva kundresultat under hösten. Vi jobbar 
nu mot ett gemensamt mål, under hösten ska vi sälja vår första AxoBox™. Jag 
hoppas när 2019 är slut att hela teamet bakom Axolot Solutions har bevisat att 
vattensalamandrar kan flyga.

Marie Landfors 
VD och koncernchef

 
Företagsnamnet Axolot är sprunget ur 
fascinationen över den akut hotade 
mullvadssalamandern Axolotl (Ambystoma 
mexicanum), vars namn på aztekspråket 
nahuatl betyder ’vattengud’.
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Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 607 276 776 276 1 451

Aktiverat eget arbete 754 277 990 579 1 697

Övriga rörelseintäkter 107 0 107 0 105

Rörelseintäkter 1 468 553 1 873 855 3 253
Råvaror och förnödenheter -259 -121 -540 -159 -559

Övriga externa kostnader -4 221 -2 194 -6 865 -4 301 -10 900

Personalkostnader * -3 734 -1 712 -6 036 -2 822 -7 408

Av- och nedskrivningar -836 -546 -1 667 -997 -2 282
Övriga rörelsekostnader -22 -177 -38 -196 -343

Rörelseresultat -7 604 -4 197 -13 273 -7 620 -18 238
Finansnetto 0 55 0 55 52

Resultat efter finansnetto -7 604 -4 142 -13 273 -7 565 -18 186
Skatt på årets resultat - - - - -

Nettoresultat -7 604 -4 142 -13 273 -7 565 -18 186

Rörelseresultat före avskrivningar -6 768 -3 651 -11 606 -6 623 -15 956

 * Innehåller uppsägningskostnader -1 030 tkr under andra kvartalet 2019.

Rörelseintäkter och resultat
Andra kvartalet 
Rörelseintäkterna under andra kvartalet 2019 uppgick till  
1 468 tkr (553 tkr för motsvarande period 2018), varav 
extern fakturering utgör 714 tkr (276). Faktureringen 
relaterar dels till kortare initiala provkörningar, dels till 
uppstarten på längre försökskörningar i fall där bolaget 
redan har kunnat visa på framgångsrika resultat vid de 
inledande testerna. I faktureringen inryms även första 
delen av ett bidrag från myndighet i Finland avseende ett 
reningsprojekt inom jordbrukssektorn, med målsättning att 
förbättra den marina miljön i Östersjön. Aktiverat eget 
arbete uppgick under det andra kvartalet 2019 till 754 tkr 
(277), vilket avser utveckling av konstruktioner och 
tekniker. Framförallt har detta arbete under andra kvartalet 
2019 fokuserats kring en automatiserad helhetslösning för 
industriell vattenrening med arbetsnamnet AxoBoxTM.

Resultatet efter finansnetto blev -7 604 tkr för kvartal 2 
2019 (-4 142). I resultatet ingår reservering av uppsägnings- 
kostnader, -1 030 tkr. I övrigt har kostnaderna för personal 
och konsulter såväl som resor, lokalhyra och förvaltning 
ökat i enlighet med bolagets planer inför en kommersiell 
expansion. Således har marknadsbearbetning och 
utvecklingsarbete intensifierats under perioden och 

ytterligare arbetsteam har anlitats och införlivats i de 
befintliga kommersiella uppdragen. 

Avskrivningarna uppgick under kvartalet till -836 tkr (-546). 
Det finns ingen extern upplåning och därmed inga finansi- 
eringskostnader under perioden.   

Ackumulerat 
Under det första halvåret 2019 uppgick rörelseintäkterna 
till 1 873 tkr (855). Extern fakturering inklusive bidrags- 
intäkt från finsk myndighet blev 883 tkr (276), en uppgång 
på 607 tkr, där alltså uppstart av längre projekt med 
betydelsefulla aktörer är den stora förklaringsfaktorn. 
Aktiverat eget arbete uppgick till 990 tkr (579). 

Resultatet efter finansnetto uppgick till -13 273 tkr under 
det första halvåret 2019 (-7 565). Perioden påverkades av 
avsättningen för uppsägning, -1 030 tkr, och i övrigt har 
kostnaderna ökat i enlighet med de satsningar som har 
gjorts inför en kommersiell expansion. Avskrivningarna 
uppgick till -1 667 tkr (-997), där ökningen förklaras av att 
investeringsprojekt avseende både utveckling och 
kommersiell utrustning har slutförts och tagits i bruk. Inte 
heller för det första halvåret finns det någon 
finansieringskostnad.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen
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Balansräkning 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 5 949 4 624 5 406

Patent 3 603 4 611 4 147

Summa immateriella anläggningstillgångar 9 552 9 235 9 553

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 615 2 060 4 138

Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

2 868 3 034 1 654

Summa materiella anläggningstillgångar 8 483 5 093 5 793

Summa anläggningstillgångar 18 035 14 328 15 345

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 300 91 377

Övriga kortfristiga fordringar 1 556 936 1 264

Summa omsättningstillgångar 1 856 1 027 1 640

Likvida medel 34 410 36 026 48 864

SUMMA TILLGÅNGAR 54 301 51 381 65 850

tkr 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Eget kapital 49 202 48 614 62 478

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 913 1 673 1 326

Övriga kortfristiga skulder 3 186 1 094 2 045

Summa kortfristiga skulder 5 099 2 767 3 371

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 301 51 381 65 850

 
    

Investeringar
Under det andra kvartalet 2019 har det gjorts investeringar 
på 1 858 tkr (1 269). Huvuddelen av detta utgörs av 
materiella anläggningstillgångar, 1 079 tkr, framförallt 
slutförandet av tre mobila pilotanläggningar. Avseende 
immatriella tillgångar avser investeringarna under andra 
kvartalet i huvudsak utvecklingen av en AxoBoxTM lösning 
såsom nämnts ovan. 

För första halvåret 2019 uppgick investeringarna till  
4 351 tkr (2 854), varav materiella anläggningstillgångar 
utgör 3 318 tkr. Investering i immateriella tillgångar i form 
av aktiverat eget arbete blev 990 tkr, vilket hänför sig till 
utveckling av konstruktion och teknik, och till patent 43 tkr.
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Kassaflöde 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat -7 604 -4 197 -13 273 -7 620 -18 238

Avskrivningar 836 547 1 667 997 2 282

Finansiella betalningar - - - - -

Inkomstskattebetalningar - - - - -

Förändring av rörelsefordringar -136 67 -217 282 -347

Förändring av rörelseskulder 975 -1 512 1 720 48 636

Kassaflöde från löpande verksamheten -5 929 -5 095 -10 103 -6 293 -15 667

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 079 -932 -3 318 -2 188 -3 263

Investeringar i patent -25 -61 -43 -87 -199

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -754 -277 -990 -579 -1 696

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 858 -1 269 -4 351 -2 854 -5 158

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission - 40 956 - 40 956 67 494

Emissionskostnader - - - - -2 021

Upptagna lån - - - - -

Amortering av lån - - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 40 956 - 40 956 65 473

PERIODENS KASSAFLÖDE -7 787 34 591 -14 454 31 810 44 648

Likvida medel vid periodens början 42 197 1 434 48 864 4 166 4 166

Tillkommande kassa vid omvänt förvärv - - - 50 50

Kursdifferens 0 0 0 0 0

Likvida medel vid periodens slut 34 410 36 026 34 410 36 026 48 864
    

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Kassaflödet före finansiering uppgick under andra 
kvartalet 2019 till -7 787 tkr (-6 364), av vilket -1 858 avser 
investeringar (-1 269). Kassaflödet från den löpande 
verksamheten består av resultat före avskrivningar -6 768 
(-3 651) och förändring i rörelsekapital 839 tkr (-1 445). 

Vid kvartalets början fanns 42 197 tkr i likvida medel och 
vid utgången av juni var denna balanspost 34 410 tkr. 

För det första halvåret var kassaflödet före finansiering  
-14 454 tkr (-9 147). Investeringarna uppgick till -4 351  

(-2 854) av detta och -10 103 tkr (-6 293) är kassaflöde 
från löpande verksamhet. 

Vid årets början uppgick likvida medel till 48 864 tkr, och 
vid utgången av andra kvartalet 2019 hade de minskat till 
34 410 tkr. Axolot Solutions koncernen hade vid utgången 
av andra kvartalet 2019 ingen extern upplåning. 
Nettoskulden uppgick därmed till -34 410 tkr (-36 026), 
vilket utgörs av de likvida medlen.



9 Axolot Solutions Delårsrapport 2, 2019

Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Ingående balans 56 812 11 807 62 478 15 219 15 219

Tillkommande kapital vid omvänt förvärv - - - 50 50

Nyemission - 40 976 - 40 976 67 494

Emissionskostnader - - - - -2 021

Valutakursdifferens -6 -27 -3 -66 -78

Periodens nettoresultat -7 604 -4 142 -13 273 -7 565 -18 186

Utgående eget kapital 49 202 48 614 49 202 48 614 62 478
    

Eget kapital
Vid årets början uppgick eget kapital till 62 478 tkr, och vid 
utgången av andra kvartalet 2019 var det egna kapitalet  
49 202 tkr. Nettoresultatet uppgick till -13 273 tkr och 
valutakursdifferenser uppgick till -3 tkr.     

Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
2019 2018 2019 2018 2018

Antal aktier före full utspädning * 26 503 948 1 880 000 26 503 948 1 880 000 26 503 948

Antal aktier efter full utspädning * 30 278 628 3 243 912 30 278 628 3 243 912 30 278 628

Nettoresultat per aktie före full utspädning (kr) ** -0,29 -2,20 -0,50 -4,02 -0,69

Nettoresultat per aktie efter full utspädning (kr) ** -0,29 -2,20 -0,50 -4,02 -0,69

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 26 503 948 1 733 333 26 503 948 1 366 667 11 280 620

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 30 278 628 3 097 245 30 278 628 2 730 579 13 046 326

* Avser antal aktier vid periodens slut

 ** Räknat på antal aktier vid periodens slut
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Koncernen bildades genom den apportemission som 
anges i tabellen Aktiekapital och antal aktier. Samtliga 
dåvarande aktieägare i dotterbolaget Axolot Solutions 
tecknade nya aktier i Axolot Solutions Holding, mot 
betalning i form av aktierna i Axolot Solutions. I april 2018 
gjordes en nyemission i samband med omstrukturering av 
moderbolaget, varvid aktiekapitalet ökade med 44 000 
SEK. Senare under andra kvartalet gjordes en nyemission 
som i sin helhet hade registrerats vid Bolagsverket den  
1 augusti 2018, och innebar en ökning av aktiekapitalet 
med totalt 204 659 SEK. 

I september månad 2018 beslutades om en nyemission, 
vilken fulltecknades och medförde en ökning av aktiekapi-
talet om 120 538 SEK, och en ökning av antalet aktier med 
2 410 768 stycken. Vid denna senaste nyemission var 
teckningskursen 11 kronor för en aktie och en option  
(se mer om detta nedan).  

Bolagets aktiekapital uppgick vid 2018 års utgång till  
1 325 197 SEK, fördelat på 26 503 948 aktier, vardera med 
ett kvotvärde på 0,05 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag 
och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Inga föränd-
ringar i aktiekapitalet har skett under första kvartalet 2019.

Det fanns vid mars månads utgång 2019 två utestående 
teckningsoptionsprogram som kan påverka storleken på 
aktiekapitalet framöver. Dessa har utförligt beskrivits i 
Bolagsbeskrivningen i samband med Bolagets notering på 
Nasdaq First North. Det första av dessa två teckningsop-
tionsprogram omfattar fem nyckelpersoner i bolaget. 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 
oktober 2019 till 31 december 2019. Aktiekapitalet kan 
därigenom komma att ökas med högst 68 196 SEK, vilket 

Aktiekapital och antal aktier 
Axolot Solutions Holding AB 

Förändring Totalt antal Kvotvärde Förändring Ackumulerat
Registrerat Händelse antal aktier aktier kronor aktiekapital SEK aktiekapital SEK

2016 Nybildning 1 000 000 1 000 000 0,05 50 000 50 000

2018 Apportemission 18 120 000 19 120 000 0,05 906 000 956 000

2018 Nyemissioner 7 383 948 26 503 948 0,05 369 197 1 325 197
  

motsvarar knappt 5% räknat på aktiekapitalet efter 
registrering av de nya aktierna. Vid fulltecknande av detta 
programmet kommer bolaget att tillföras drygt 7,5 MSEK. 
Det andra teckningsoptionsprogrammet relaterar till den 
senaste nyemissionen, som registrerades i oktober 2018. 
De teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden  
1 februari 2020 till 31 maj 2021, och som en följd av detta 
program kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 
120 538 SEK, vilket ger en effekt på cirka 8% räknat på 
aktiekapitalet efter registrering av båda teckningsoption-
sprogrammen. Vid fulltecknande av det andra tecknings- 
optionsprogrammet kommer bolaget att tillföras cirka  
38.6 MSEK. 

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om dels bemyndi-
gande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till 
nästa årsstämma – med eller utan avvikelse från ak-
tieägarnas företrädesrätt – besluta om nyemission av 
aktier och emission av teckningsoptioner och/eller 
konvertibler motsvarande en utspädningseffekt om högst 
20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den 
tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigan-
det; dels riktad emission av teckningsoptioner samt 
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. 
Programmet avser emission av högst 1 060 000 tecknings- 
optioner, med rätt till teckning av samma antal nya aktier i 
bolaget. Dessa teckningsoptioner kan överlåtas till 
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom 
Axolotkoncernen. Totalt har 722 925 teckningsoptioner 
tecknats av åtta nyckelpersoner i bolaget, varav 353 000 
optioner har tecknats av VD Marie Landfors. Resterande 
optioner kommer att reserveras för tilldelning vid framtida 
rekryteringar av nya medarbetare. I enlighet med 
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Största aktieägare per 30 juni 2019
Axolot Solutions Holding AB  

Aktieägare Aktier Procentandel

Mikael Åbacka * 4 300 579 16,23%

Lennart Holm * 4 208 795 15,88%

UBS Switzerland AG 2 693 399 10,16%

Banque Internationale à 
Luxembourg SA 1 901 247 7,17%

M Lindstrand Investment AB ** 1 191 276 4,49%

Subtotal 14 295 296 53,94%

Övriga 12 208 652 46,06%

Totalt 26 503 948 100,00%

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

**  Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB.

årsstämmans beslut har teckningskursen fastställts till 
6,39 kronor per aktie, motsvarande 150% av den volym- 
vägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på 
Nasdaq Stockholm First North under perioden 13 maj 
2019 - 26 maj 2019. Priset för teckningsoptionen har 
beräknats till marknadsvärde enligt Black & Scholes 
värderingsmodell och uppgick till 0,38 kronor per option. 
Om alla utestående teckningsoptioner i detta optionspro-
grammet utnyttjas kommer den sammantagna utspäd- 
ningen komma att kunna bli maximalt 3.4% av det totala 
antalet aktier. För incitamentsprogrammets fullständiga 
villkor se årsstämmans beslut. 

Den totala aktiekapitaleffekten av samtliga tre tecknings- 
optionsprogram som har redogjorts för ovan kan maximalt 
uppgå till drygt 15%. 

Resultaträkning 
Moderbolaget

Kvartal 1-2 Helår
tkr 2019 2018 2018

Fakturering dotterbolag 934 - 623

Rörelseintäkter 934 - 623

Övriga externa kostnader -610 -182 -1 817

Personalkostnader * -2 539 - -967

Av- och nedskrivningar - - -

Övriga rörelsekostnader - - -

Rörelseresultat -2 215 -182 -2 161

Ränteintäkter från dotterbolag 93 - 56

Nedskrivning aktier i dotterbolag ** -11 000 - -

Resultat efter finansnetto -13 122 -182 -2 105

Skatt på årets resultat - - -

Nettoresultat -13 122 -182 -2 105
 

* Innehåller uppsägningskostnader -1 030 tkr, i andra kvartalet 2019.  

 ** I samband med att aktieägartillskott har gjorts under 2019 har aktier i dotterbolag  

inte uppvärderats, utan värdet på 116 mkr har bibehållits i Holdingbolaget.

Moderbolaget
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Balansräkning 
Moderbolaget

tkr 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 116 000 116 000 116 000

Fordringar hos koncernföretag 21 771 8 000 16 678

Summa anläggningstillgångar 137 771 124 000 132 678

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag - - 760

Övriga kortfristiga fordringar 147 20 297

Summa omsättningstillgångar 147 20 1 057

Likvida medel 29 891 33 006 46 792

SUMMA TILLGÅNGAR 167 809 157 026 180 527

tkr 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Eget kapital 166 296 156 844 179 418

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 135 - 190

Skulder till koncernföretag - 182 345

Övriga kortfristiga skulder 1 378 - 574

Summa kortfristiga skulder 1 513 182 1 109

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 167 809 157 026 180 527

 
    



13 Axolot Solutions Delårsrapport 2, 2019

ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Under det andra kvartalet 2019 har det anställts två  
(2) personer, på tekniksidan, och antalet anställda vid 
kvartalets utgång var nio (9). På konsultsidan har det 
tillkommit en senior säljare i Finland. Rekryteringen av 
dessa nya medarbetare är ett led i att skapa förutsättning-
ar för bolagets kommersiella expansion. 

Redovisningsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och  
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är  
oförändrade jämfört med Årsredovisningen 2018, som 
offentliggjordes i april månad i år.  

Koncernen består av moderbolaget Axolot Solutions 
Holding AB och dess helägda dotterbolag Axolot Solutions 
AB, vilket i sin tur äger Axolot Solutions Finland Oy. 

Risker
Axolot Solutions är exponerat för olika risker och  
osäkerhetsfaktorer. En utförlig beskrivning av dessa  
finns i Bolagsbeskrivningen från november 2018.

Transaktioner med närstående
Axolot Solutions har inte beviljat några lån, garantier eller 
borgensförbindelser till eller till förmån för någon av 
Axolot Solutions Holdings styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare. De affärstransaktioner som finns  
med närstående (hyres- och konsultavtal) och som 
framgår i Årsredovisningen för 2018, har ingåtts på 
marknadsmässiga villkor.

Presentation av finansiell information
Belopp som anges i de finansiella tabellerna visas i hela 
tusental kronor, men har underliggande decimaler.  
Därmed summerar inte alltid tabellerna exakt.
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KONTAKTINFORMATION

Marie Landfors, VD och koncernchef
Tel: +46 72 198 76 50 
marie.landfors@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO
Telefon: +46 70 817 11 12 
anita.haak@axolotsolutions.com

Axolot Solutions Holding AB
Hamntorget 3 
SE-252 21 Helsingborg 
Telefon: +46 10 211 50 10 
E-mail: info@axolotsolutions.com 
Hemsida: axolotsolutions.com

Organisationsnummer  
Axolot Solutions Holding AB: 559077-0722

Certified Advisor
FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm 
Telefon: +46 8 528 00 399 
E-mail info@fnca.se

Rapporter
• Delårsrapport jan-sep 2019 13 nov 2019

• Bokslutskommuniké 2019 14 februari 2020
 
Årsredovisningen för 2018 för Axolot Solutions Holding AB 
och koncernen finns tillgänglig på bolagets hemsida 
axolotsolutions.com.

Denna rapport har inte varit föremål för  
granskning av bolagets revisor.

Helsingborg den 23 augusti 2019



axolotsolutions.com


